Na podlagi 77. in 249. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 90. člena Pravil o organizaciji in delovanju
Naravoslovnotehniške fakultete je Senat Naravoslovnotehniške fakultete na seji dne 23.5.2013
sprejel
PRAVILA
O NAGRADAH IN PRIZNANJIH MONTANISTIČNIH ODDELKOV NARAVOSLOVNOTEHNIŠKE FAKULTETE
UNIVERZE V LJUBLJANI

Splošne določbe
1. člen
Ta pravilnik določa vrsto, merila, pogoje za podelitev, postopek, obliko in ureja druga vprašanja v
zvezi z nagradami in priznanji montanističnih oddelkov Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v
Ljubljani.
2. člen
Vrste nagrad:
- Zlata Mrakova nagrada za doktorsko delo
- Zlata Mrakova plaketa
- Zlato Mrakovo priznanje
Nagrade imajo ime po politehniku Jožefu Mraku, rojenemu leta 1709 v Idriji, ki se je posebej uveljavil
v tistem obdobju kot montanistični strokovnjak in pedagog na ožjih področjih rudarstva predvsem
jamomerstva, kartografije, projektiranja nizkih gradenj in kot učitelj veliko prispeval k razvoju
rudarske, geološke in metalurške stroke.
Ob teh pravilih se subsidiarno uporablja tudi Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad
študentom NTF.
3. člen
Zlata Mrakova nagrada za doktorsko delo
Nagrado prejme najboljši doktorand podiplomskega doktorskega študija 3. stopnje, ki je v preteklem
koledarskem letu pridobil znanstveni naslov doktor znanosti, bil ob pridobitvi naslova star največ 30
let in je izpolnil naslednje pogoje:
- dosegel pri doktorskem študiju povprečno oceno vseh izpitov najmanj 9,0;
- dosegel najvišjo vsoto točk, ki jo predstavljata povprečna ocena vseh izpitov na doktorskem
študiju in točke, dosežene s točkovanjem znanstvenih del po merilih ARRS, izračunane v
sistemu SICRISS.

Zlata Mrakova plaketa
4. člen
Zlato Mrakovo plaketo prejme:
Posameznik, ki je oz. je bil zaposlen na montanističnih oddelkih fakultete, ali sodeluje oz. je sodeloval
pri pedagoškem ali znanstveno raziskovalnem delu.
Nagrado predstavlja Mrakova doprsna skulptura, svečana listina in denarni znesek.

5. člen
Nagrada je enkratna in se lahko podeli vsako leto enemu posamezniku, za njegovo življenjsko delo na
področju pedagoškega, raziskovalnega in/ali strokovnega dela.
6. člen
Zlato Mrakovo priznanje
Zlato Mrakovo priznanje prejme:
Posameznik in/ali gospodarska družba, javni zavod, ki je dosegel na področju montanistike (geologije,
rudarstva in geotehnologije, materialov in metalurgije) v gospodarstvu, javnih službah ali drugje
odmevne uspehe ter s svojim delom in znanjem ter sposobnostmi pripomogel k razvoju
montanističnih panog doma in/ali mednarodnem okolju.
Nagrado predstavlja Mrakova umetniška plaketa, svečana listina in denarni znesek.
7. člen
Nagrada je enkratna in se lahko podeli vsako leto enemu posamezniku in/ali gospodarski družbi ter
javnemu zavodu, za njegovo življenjsko delo v gospodarstvu, javnih službah ali drugje ter za
mednarodno odmevne uspehe na področju montanističnih panog.
8. člen
O podelitvi Zlate Mrakove nagrade za študente, Zlate Mrakove plakete in Zlatega Mrakovega
priznanja odloča senat fakultete na predlog Študijske komisije ali Komisije za habilitacijske in
kadrovske zadeve.
9. člen
Predloge za podelitev nagrade posredujejo predstojniki montanističnih oddelkov komisijama ali
dekanu fakultete.
Predlog vsebuje naslednje podatke: ime kandidata, ime predlagatelja, sklep oddelka, utemeljitev
predloga in biografijo ter bibliografijo kandidata oz. predstavitev gospodarske družbe ali javnega
zavoda s področja montanističnih gospodarskih panog.
Predlogi morajo biti posredovani komisijama najkasneje do 20. februarja tekočega leta, v katerem se
podeljuje nagrada.
V primeru, da zahtevani pogoji za podelitev s tem pravilnikom določenih nagrad niso izpolnjeni se
nagrade ne podeli.
Komisiji pregledata in ocenita vse prispele predloge.
Če sta komisijama posredovana le dva predloga, se posreduje senatu fakultete predlog kandidata, za
katerega sta glasovali najmanj dve tretjini vseh članov ustrezne komisije.
Če je komisijama posredovano več predlogov, se najprej glasuje o vseh predlaganih kandidatih. V
drugem krogu glasovanja se odloča med kandidatoma, ki sta se uvrstila na prvi dve mesti. Senatu
fakultete se posreduje predlog za kandidata, za katerega sta glasovali najmanj dve tretjini vseh članov
ustrezne komisije.

10. člen
Predloge za podelitev nagrade za študente pripravi Referat za študentske zadeve s sodelovanjem
predstojnikov oddelkov najkasneje do 20. februarja tekočega leta, v katerem se podeljuje nagrada.
Pisne predloge za podelitev nagrade za doktorande z dokazili (potrdilo o opravljenih izpitih in
kandidatovo bibliografijo) pripravi prodekan za študijske zadeve v sodelovanju s koordinatorji
podiplomskih študijskih programov, ki jih izvaja fakulteta na področju montanističnih ved in jih
posredujejo Študijski komisiji najkasneje do 20. januarja tekočega leta, v katerem se podeljuje
nagrada.
Komisija ugotovi, ali kandidati izpolnjujejo pogoje za podelitev nagrade in ustrezne predloge
posreduje senatu fakultete.

Študijska komisija oceni prispele predloge in najbolje ocenjena predloga posreduje senatu fakultete.
Končne določbe
11. člen
Sredstva za nagrade se določi v vsakoletnem finančnem načrtu fakultete.
12. člen
Ta pravila se uporabljajo za vse študijske programe, katerih nosilec so montanistični oddelki
fakultete, do konca študijskega leta 2015/16 tudi za predbolonjske študijske programe.
13. člen
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po sprejemu na senatu fakultete.

Dekan NTF:

prof.dr. Jakob Likar

